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ABSTRAK
Di  dalam  penerapan  akuntansi  persediaan  yang  baik,  dibutuhkan  sistem

pencatatan dan metode penilaian yang benar mengenai  persediaan karena pada proses
normal, persediaan akan mengalami suatu perubahan, dan untuk mengetahui perubahan
tersebut, pencatatan dan penilaian yang tepat sangat penting artinya untuk menentukan
metode  harga  pokok  persediaan  yang  sesuai  sehingga  perusahaan  tidak  mengalami
kerugian.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Bagaimana  pencatatan
persediaan  serta  membandingkan  pencatatan  metode  FIFO,  LIFO  dan  avarege  pada
laporan laba rugi PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk Sidoarjo. 

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitataif.  Hasil  penelitian  menunjukan
metode pencatatan yang di pergunakan pada perusahaan PT. Yana Prima Hasta Persada,
Tbk, Sidoarjo adalah metode FIFO (first  in first  out) atau barang jadi yang selesai di
produksi adalah barang yang pertama keluar. Hal ini untuk menghindari rusaknya barang
jadi yang tertimbun terlalu lama. Barang jadi yang sudah masuk gudang barang jadi harus
segera keluar, oleh karena itu perusahaan memutuskan untuk menggunakan metode FIFO.

Pada penilaian persediaan penulis  hanya  menggunakan FIFO dan AVERAGE,
karena LIFO menurut PSAK nomer 14 tahun 2015 sudah tidak dapat dipergunakan lagi.
Pada penilaian dengan menggunakan metode FIFO HPP (harga pokok penjualan) adalah
6.329.000 lebih rendah dari pada menggunakan metode average yaitu 6.338.702, maka
dengan demikian berpengaruh juga dengan laba kotor yaitu pada metode FIFO 1.037.670
dan average sebesar 1.027.968. Hal ini membuktikan jika penggunaan metode FIFO lebih
menguntungkan, dalam kondisi perusahaan saat ini. Metode FIFO lebih menguntungkan
dilihat dari harga pembelian yang berubah-ubah dari waktu tertentu ke waktu yang lain
dan  secara  langsung  mempengaruhi  harga  pokok  penjualan  dan  secara  otomatis  jika
menggunakan  metode  average  kurang  tepat.  Sedangkan  metode  average  lebih  tepat
digunakan jika harga pembelian persediaan yang disediakan bersifat heterogen.

Kata Kunci : Persediaan, FIFO, AVERAGE

PENDAHULUAN 
Pada  umumnya  perusahaan

dagang  mempunyai  persediaan  barang
untuk  mengantisipasi  berbagai
kemungkinan yang akan terjadi terhadap
proses penjualan karena barang sediaan
merupakan  modal  utama  aktiva
perusahaan.  Persediaan  biasanya
dianggap  sama  dengan  stock  barang
dagangan.  Persediaan  barang  dagang
adalah  barang  yang  siap  untuk  dijual
atau  dipasarkan  untuk  kemudian  di
konsumsi  oleh  konsumen.  Barang
dagang untuk perusahaan dagang adalah
membeli barang dan memasarkannya ke

konsumen  tanpa  ada  perlakuan  lagi
kepada  barang  dagang.  Perusahaan
dagang  hanya  mempunyai  satu  jenis
persediaan  barang,  yaitu  persediaan
barang dagang. Penelitian ini bertujuan
untuk mendapatkan gambaran yang jelas
mengenai metode pencatatan persediaan
dengan metode FIFO, LIFO dan averege
serta  penilai  pencatatan  terhadap  laba
perusahaan. Persediaan merupakan suatu
elemen  yang  penting  bagi  perusahaan
baik  perusahaan  jasa,  dagang  maupun
industri  karena  persediaan  (inventory)
digunakan  untuk  mengindikasikan
barang  dagang  yang  disimpan  untuk
kemudian  dijual  dalam  operasi  bisnis
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perusahaan  dan  bahan  yang  digunakan
dalam  proses  produksi  atau  yang
disimpan  untuk  tujuan  tersebut.  Tanpa
adanya persediaan, para pengusaha akan
dihadapkan  pada  resiko  bahwa
perusahaannya  pada  suatu  waktu  tidak
dapat  memenuhi  keinginan  pelanggan
yang memerlukan atau meminta barang
dan  jasa.  Oleh  karena  itu,  perusahaan
harus  dapat  mengelola  persediaan
dengan  baik  karena  jumlah  persediaan
yang tinggi  dapat  membuat  perusahaan
mampu  memenuhi  kebutuhan
konsumennya,  namun  persediaan  yang
tinggi  dapat  menghambat  kegiatan
perusahaan, karena sebagian besar dana
perusahaan  tertanam di  persediaan  dan
tidak  dapat  diputarkan  lagi.  Untuk itu,
jumlah optimal persediaan yang dimiliki
perusahaan dapat mempengaruhi tingkat
keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

Di  dalam  penerapan  akuntansi
persediaan yang baik, dibutuhkan sistem
pencatatan  dan  metode  penilaian  yang
benar mengenai persediaan karena pada
proses  normal,  persediaan  akan
mengalami  suatu perubahan, dan untuk
mengetahui  perubahan  tersebut,
pencatatan  dan  penilaian  yang  tepat
sangat  penting  artinya  untuk
menentukan  metode  harga  pokok
persediaan  yang  sesuai  sehingga
perusahaan tidak mengalami kerugian. 

Terwujudnya  akuntansi  per-
sediaan  yang  baik,  terlihat  dari
bagaimana  suatu  persediaan  dilaporkan
secara  benar  dan  akurat  dalam  neraca
perusahaan.  Agar  hal.  tersebut  dapat
tercapai,  dibutuhkan  kembali  ketelitian
dan  ketepatan  dalam  hal  pencatatan,
penilaian  dan  penetapan  harga  pokok.
Hal ini selain sangat berpengaruh dalam
laporan keuangan perusahaan, juga akan
berpengaruh pada pengawasan terhadap
persediaan perusahaan yang secara tidak
langsung  juga  berkaitan  dengan
pengawasan  terhadap  karyawan
perusahaan itu sendiri. Ada tiga metode
penilaian  persediaan  yang  digunakan
dalam bisnis,  dalam hal  ini  digunakan
metode  FIFO,  LIFO,  atau  biaya  rata-
rata.  Pemilihan  metode  penilaian
persediaan dapat memiliki dampak yang

signifikan  terhadap  laporan  keuangan.
Oleh  karena  itu,  pemilihan  metode  ini
memiliki  implikasi  yang  penting  bagi
manajer  dan  pihak  lainnya  dalam
menganalisis  dan  menginterpretasikan
laporan keuangan. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui Bagaimana
pencatatan  persediaan  serta
membandingkan  pencatatan  metode
FIFO,  LIFO dan avarege  pada  laporan
laba rugi PT. Yana Prima Hasta Persada,
Tbk Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA
Persediaan  Menurut  SAK  ETAP  dan
PSAK

Menurut  SAK  ETAP  (IAI,
2012:124)  Entitas  harus  menilai  pada
setiap  tanggal  pelaporan  apakah
persediaan turun nilainya. Entitas harus
membuat  penilaian  dengan
membandingkan  jumlah  tercatat  setiap
jenis  persediaan  (atau  kelompok
persediaan  yang  sama)  dengan  harga
jual  dikurangi  biaya  untuk
menyelesaikan  dan menjual.  Jika  suatu
jenis  persediaan  (atau  kelompok  jenis
persediaan) turun nilainya, maka entittas
harus  mengakui  biaya  untuk
menyelesaikan  dan  menjual.  Jika  tidak
praktis  untuk  menentukan  harga  jual
untuk menyelesaikan dan menjual setiap
jenis  persediaan,  maka  entitas
diperkenankan  mengelompokkan  jenis
persediaan dalam lini produk yang sama
tujuan  dan  pemakaiannya  serta
diproduksi  dan  dipasarkan  dalam  area
geografis  yang  sama  untuk  tujuan
menguji penurunan nilai. 

Persediaan  yang  dimiliki  oleh
produsen  peternakan,  produk  pertanian
dan  kehutanan,  dan  hasil  tambang
sepanjang  persediaan  tersebut  dinilai
berdasarkan nilai realisasi bersih sesuai
dengan kelaziman praktek yang berlaku
dalam industri tertentu. Persediaan yang
dirujuk  dalam  paragraf  1  (c)  diukur
dengan nilai realisasi bersih pada tahap
produksi  tertentu.  Hal  tersebut  terjadi,
misalnya,  ketika  hasil  pertanian  telah
dipanen  atau  hasil  tambang  telah
ditambang  dan penjualan  telah  dijamin
berdasarkan  kontrak  berjangka  atau
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jaminan  pemerintah,  atau  bila  terdapat
suatu  pasar  homogen  dan  risiko
kegagalan pemasaran tidak berarti.

Berikut adalah pengertian istilah
yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Persediaan adalah aktiva:
a. tersedia untuk dijual dalam kegiatan

usaha normal;
b. dalam  proses  produksi  dan  atau

dalam perjalanan; atau
c. dalam  bentuk  bahan  atau

perlengkapan  (supplies)  untuk
digunakan  dalam  proses  produksi
atau pemberian jasa.

Nilai  realisasi  bersih  adalah
taksiran harga penjualan dalam kegiatan
usaha  normal  dikurangi  taksiran  biaya
penyelesaian  dan  taksiran  biaya  yang
diperlukan  untuk  melaksanakan
penjualan.  Persediaan  meliputi  barang
yang  dibeli  dan  disimpan  untuk  dijual
lsembali, misalnya, barang dagang dibeli
oleh pengecer untuk dijual kembali, atau
pengadaan  tanah  dan  properti  lainnya
untuk  dijual  kembali.  Persediaan  juga
mencakupi  barang  jadi  yang  telah
diproduksi,  atau  barang  dalam
penyelesaian  yang  sedang  diproduksi
perusahaan,  dan  termasuk  bahan  serta
perlengkapan  yang  akan  digunakan
dalam proses produksi. Bagi perusahaan
jasa,  persediaan  meliputi  biaya  jasa
seperti  diuraikan dalam paragraf 16, di
mana  pendapatan  yang  bersangkutan
belum diakui perusahaan..

Pengukuran persediaan
Martini,  dkk  (2012:243).  Salah

satu  masalah  utama  terkait  dengan
persediaan  adalah  mengukur  nilai
persediaan  tersebut.  PSAK  14  (revisi
2008)  menyatakan  bahwa  persediaan
diukur  berdasarkan  biaya  atau  nilai
realisasi netto, mana yang lebih rendah.
Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan
mengenai  biaya  yang  masuk  dalam
biaya  persediaan,  rumusan  biaya  yang
dapat digunakan oleh suatu entitas yang
mencerminkan  asumsi  arus  biaya  yang
mencerminkan  pengeluaran  biaya
persediaan  metode  nilai  realisasi  netto,
dan  metode  lainnya.  Biaya  persediaan
meliputi  semua biaya  pembelian,  biaya

konversi,  dan  biaya  lain  yang  timbul
sampai persediaan berada dalam kondisi
dan lokasi saat ini

Sistem  Pencatatan  Persediaan  dan
Asumsi Biaya

Martini, dkk (2012:250). Dalam
melakukan pencatatan persediaan, tehnis
pencatatan  persediaan  terkait  juga
dengan  sistem  pencatatan  persediaan
yang  digunakan  oleh  entitas.  Entitas
dapat menggunakan sistem periodik atau
sistem  perpetual.  Sistem  periodik.
Sistem  periodik  merupakan  sistem
pencatatan persediaan di mana kuantitas
persediaan  ditentukan  secara  periodik
yaitu hanya pada saat perhitungan fisik
yang  biasanya  dilakukan  secara  stock
opname.  Sedangkan  sistem  perpetual
merupakan sistem pencatatan persediaan
di  mana  pencatatan  yang  up-to-date
terhadap  barang  persediaan  selalu
dilakukan setiap terjadi perubahan nilai
persediaan.

Ketika  suatu  entitas
menggunakan  sistem  perpetual,  dan
terdapat  perbedaan  antara  pencatatan
persediaan dan perhitungan fisik (entitas
akan tetap melakukan perhitungan fisik.
Misalkan  berdasarkan  pencatatan
diketahui nilai persediaan adalah sebesar
Rp.  2.400.000,-  namun  berdasarkan
perhitungan  fisik  dinyatakan  didapat
bahwa  nilai  persediaan  adalah  sebesar
Rp.  2.000.000,-  maka  dilakukan
pencatatan  untuk  menurunkan  nilai
persediaan sebagai berikut :

Kelebihan  dan  kekurangan  persediaan
Rp, 400.000,-

Persediaan Rp. 400.000,-

Dalam  menentukan  biaya
persediaan,  suatu  entitas  akan
melakukan  banyak  transaksi  yang
berkaitan dengan pembelian persediaan
atau  bahan  baku  dan  proses
produksinya.  Dalam  melakukan
pembelian  tersebut,  harga  beli  yang
terjadi dapat berbeda-beda. Ketika suatu
entitas  hendak  menentukan  biaya
persediaan yang  didasarkan pada harga
beli tersebut maka pertanyaannya adalah

Analisa Penerapan Metode ................. (Alifah-Soesilawati) hal. 10 - 17                                        12



harga  mana  yang  akan  digunakan?
Secara  teoretis  memang  seharusnya
suatu  entitas  menggunakan  harga  yang
spesifik  yang  terkait  dengan  barang
yang  akan  ditentukan  biaya
persediaannya. Namun sering kali hal ini
sangat  sulit  dilakukan  kerena  suatu
entitas  melakukan  pembelian  dalam
frekuensi  dan  jumlah  yang  tinggi  dan
barang tersebut merupakan barang mass
produk  yang  sulit  diidentifikasikan
secara  khusus  dan  dapat  saling
mengantikan  satu  sama  lain.  Oleh
karena  itu,  suatu  entitas  menggunakan
asumsi  arus  biaya  dalam  mengukur
biaya persediaan.

Nilai  Realisasi  Neto  dan  Penurunan
Nilai Persediaan

Martini,  dkk  (2012:255).
Persediaan  diukur  berdasarkan  nilai
yang  lebih  rendah  antara  nilai  yang
berdasasrkan  biaya  dan  nilai  realisasi
neto  (net  realizable  value).  Nilai  neto
merupakan  estimasi  harga  jual  dalam
kegiatan  usaha  biasanya  dikurangi
estimasi biaya penyelesaian dan estimasi
biaya  yang  diperlukan  untuk  membuat
penjualan. persediaan akan dinilai pada
nilai  realisasi  netonya  apabila  biaya
persediaan  (yang  didapat  dari
penggunaan  metode  indentifikasi
khusus,  MPKP  atau  rata-rata)  lebih
tinggi  dari  estimasi  nilai  yang  akan
diperoleh  kembali.  Nilai  persediaan
biasanya  diturunkan  ke  nilai  realitas
neto  secara  terpisah  untuk  setiap  unit
dalam  persediaan.  Namun  demikian,
dalam beberapa kondisi, penurunan nilai
persediaan  mungkin  lebih  sesuai  jika
dihitung  terhadap  kelompok  unit  yang
serupa atau berkaitan. Sebagai ilustrasi,
misalkan  PT.  Merdeka  memiliki
persediaan  barang  belum  jadi  dengan
nilai  biaya  sebesar  Rp.  9,500,000,-
dengan  harga  jual  sebesar  Rp.
10.000.000,-.  Untuk  menyelesaikan
barang  tersebut  dibutuhkan  biaya
sebesar  Rp.  500.000,-  dan  biaya
penjualan  Rp.  2.000.000,-.  Maka
perhitungan  NRV  adalah  sebagai
berikut:

Berdasarkan  ilustrasi  di  atas
maka  entitas  akan  melaporkan  nilai
persediaan di Laporan Posisi Keuangan
perusahaan sebesar Rp. 7.500.000,- dan
mencatat  kerugian  penurunan  nilai
persediaan  pada  Laporan  Laba  Rugi
sebesar Rp. 2.000.000,-

Penurunan  nilai  menjadi  nilai
ralisasi  neto  ini  mungkin  saja  terjadi
apabila  barang  persediaan  mengalami
kerusakan,  seluruh  atau  sebagian
persediaan  telah  usang  atau  harga
penjualan telah turun.  Selain itu,  biaya
persediaan  juga  tidak  akan  diperoleh
kembali  (persediaan  akan  mengalami
penurunan  nilai)  ketika  etimasi  biaya
penyelesaian  atau estimasi  biaya  untuk
membuat  penjualan  telah  meningkat.
Praktisnya penurunan nilai persediaan di
bawah biaya menjadi nilai realisasi neto
ini  konsisten  dengan  penyajian  nilai
persediaan  yang  relevan  dengan  nilai
ekonomis  yang  sesungguhnya  di  mana
aset  seharusnya  tidak  dinyatakan
melebihi  perkiraan  jumlah  yang  dapat
direalisasikan  dari  penjualan  atau
penggunaannya.

Berikut  ini  adalah  kerangka
berpikir  penulis  dalam  melakukan
penelitian  mengenai  analisa  penerapan
metode  penilaian  persediaan  terhadap
laba  pada  perusahaan  PT.  Yana  Prima
Hasta Persada, Surabaya
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Sumber : Data Diolah
Gambar  1. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggukan

metode  penelitian  kualitatif.  Menurut
Sukmadinata  (2010)  dasar  penelitian
kualitatif  adalah  konstruktivisme  yang
berasumsi  bahwa  kenyataan  itu
berdimensi  jamak,  interaktif  dan  suatu
pertukaran  pengalaman  sosial  yang
diinterpretasikan  oleh  setiap  individu.
Peneliti  kualitatif  percaya  bahwa
kebenaran  adalah  dinamis  dan  dapat
ditemukan  hanya  melalui  penelaahan
terhadap  orang-orang  melalui
interaksinya  dengan  situasi  sosial
mereka.  Dalam  penelitian  ini  sampel
yang  digunakan  adalah  laporan
pencatatan  persediaan  PT.  Yana  Prima
Hasta Persada tahun 2015.

Pengertian  persediaan  menurut
Benny  Alexandri  (2013:135)  adalah
suatu  aktiva  yang  meliputi  barang-
barang milik perusahaan dengan maksud
untuk dijual dalam suatu periode usaha
tertentu  atau  persediaan  barang-barang
yang  masih  dalam  pengerjaan  atau
proses  produksi  ataupun  persediaan
bahan  baku  yang  menunggu
penggunannya  dalam  proses  produksi.
Menurut  Kasmir  (2010:41)  persediaan
merupakan  sejumlah  barang  yang
disimpan  oleh  perusahaan  dalam suatu
tempat (gudang). Persediaan merupakan
cadangan  perusahaan  untuk  proses
produksi  atau  penjualan  pada  saat
dibutuhkan.  Pengertian  persediaan
dalam hal ini adalah sebagai suatu aktiva
yang  meliputi  barang-barang  milik
perusahaan dengan maksud untuk dijual
dalam suatu periode waktu tertentu atau
persediaan  barang-barang  yang  masih

dalam pengerjaan atau proses produksi,
ataupun  persediaan  bahan  baku  yang
menunggu  penggunaannya  dalam suatu
proses produksi.

Persediaan  diukur  berdasarkan
biaya perolehan atau nilai realisasi neto,
mana yang lebih rendah menurut PSAK
No.  14.  Metode  penilaian  persediaan
menurut  Kieso,  dkk  (2010,406-408)
yang   biasa  dipergunakan  perusahaan
antara lain:
a. Specific Identification Method
b. First-in, first-out method  (FIFO)
c. Last-in,first-out method  (LIFO)
d. Average method (Metode rata-rata)

Analisa permasalahan dilakukan
berdasarkan  data-data  yang  telah
diperoleh  dari  perusahaan  untuk
menemukan  permasalahan  yang  ada,
kemudian  dibandingkan  dengan  teori
yang  diperoleh  dari  berbagai  literatur
untuk  selanjutnya  ditarik  kesimpulan
permasalahan.  Langkah-langkah  teknik
analisa yang digunakan pada penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi,  merumuskan

permasalahan  yang  dipahami
perusahaan.

b. Mengumpulkan  data  yang
berhubungan  dengan  sistem
pengendalian intern penerimaan dan
pengeluaran  kas  yang  diterapkan
perusahaan.

c. Mengevaluasi  pencatatan  per-
sediaan, kemudian membandingkan-
nya  dengan  teori-teori  yang
diperoleh dari literatur.

d. Menyimpulkan  kelemahan  sistem
pencatatan  persediaan  yang  selama
ini  dijalankan  perusahaan.
Membandingkan  kedua  metode
untuk  mencapai  laba  yang
maksimal.

HASIL
Metode Pencatatan Persediaan PT. Yana
Prima Hasta Persada

Metode  penilaian  yang
digunalan dalam PT. Yana Prima Hasta
Persada,  Tbk.  Sidoarjo  adalah  metode
pencatatan  FIFO  (first  in  first  out),
metode ini dimana barang yang pertama
masuk  adalah  barang  pertama  kali
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keluar. Hal ini menghindari penumpukan
bahan  yang  sudah  masuk  untuk  dapat
keluar dengan segera. Barang yang telah
lama  berada  dalam  gudang  dapat
mengalami kerusakan, hal ini yang harus
dihindari  karena  hal  tersebut  dapat
mengakibatkan  kerugian  bagi
perusahaan.  Dengan  metode  fifo
menghasilkan  nilai  harga  pokok
penjualan  yang  lebih  rendah  jika
dibandingkan  dengan  menggunakan
metode average, dengan hpp yang lebih
kecil  maka  berpengaruh  dengan  laba
kotor yang dihasilkan.

Perbandingan  Metode  Penilaian  FIFO
dan LIFO

Pada  penilaian  metode
persediaan  akan  terlihat  pada  produk
yang  terdapat  perubahan  harga  pada
pembelian  bahan  baku.  Untuk  selisih
harga  pokok  penjualan  produk  A-01
pada  perhitungan  fifo  adalah  548.400
sedangkan  untuk  average  adalah
550.250.  pada  produk  A-02  pada
perhitungan  612.000  dan  average
sebesar 612.200. pada produk L-01 pada
perhitungan  fifo  adalah  720.000  dan
pada  perhitungan  average  sebesar
720.675. pada produk L-02 perhitungan
fifo adalah 1.182.000 dan pada average
1.186.911.  pada  produk  C  pehitungan
dengan  menggunakan  metode  fifo
sebesar  768.200  sedangkan  dengan
menggunakan  metode  average  yaitu
770.200.  Nilai  hpp  yang  lebih  tinggi
berpengaruh  terhadap  laba  kotor  yang
dihasilkan oleh perusahaan.

Pada  laporan  laba  kotor  FIFO
laba  yang  dihasilkan  adalah  1.037.670
sedangkan  pada  perhitungan  average
sebesar  1.027.968  maka  jelas  terlihat
bahwa  dengan  menggunakan
perhitungan metode fifo maka laba kotor
yang dihasilkan lebih besar.

Pembahasan
a. Metode Pencatatan

Penilaian  yang  dilakukan  oleh
penulis hanya menggunakan dua metode
yaitu  FIFO  (First  In  First  Out)  dan
Average.  Penulis  tidak  menggunakan
metode  LIFO (last  in  first  out)  karena

Dengan  menggunakan  metode  LIFO,
perusahaan  akan  menghasilkan  laba
yang  kecil  sehingga  dapat  melakukan
penghematan  pajak.  Pada  saat  inflasi,
perhitungan  harga  beli  terakhir
dibebankan  ke  operasi  dalam  periode
kenaikan  harga  sehingga  mengurangi
laba  dan  menghasilkan  pengurangan
pajak.  Tetapi,  untuk  saat  ini  metode
LIFO sudah tidak dapat digunakan oleh
perusahaan  dikarenakan  adanya
perubahan  pada  Pernyataan  Standar
Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  yang
mengatur  tentang  persediaan,  yaitu
PSAK 14  (revisi  2015),  dimana  hanya
metode  FIFO  dan  metode  rata-rata
(average)  saja  yang  boleh  digunakan
untuk  menilai  persediaan  perusahaan.
Dari  perhitungan  yang  didapat  maka
terlihat pada penilian FIFO (first in first
out)  mempunyai  nilai  persediaan  akhir
lebih tinggi dari pada penilaian dengan
metode average. Hal itu mempengaruhi
perhitungan harga pokok penjualan dan
tentu  akan  mempengaruhi  laba  kotor
yang ada pada perusahaan

b. Metode Penilaian
Dalam perhitungan dua metode

yaitu  FIFO  dan  AVERAGE,  terlihat
bahwa  pada  saldo  akhir  jumlah  rupiah
dalam tiap-tiap barang jadi yang masuk
menunjukan bahwa dengan perhitungan
fifo  mendapatkan  laba  kotor  lebih
banyak  dari  pada  metode  perhitungan
menggunakan  average.  Hal  ini  karena
nilai  hasil  persediaan  terlihat  adanya
selisih.  Pada  metode  penilaian  harga
pokok  terlihat  ada  selisih  yaitu  pada
produk  A-01,  A-02,  L-01,  L-02,C-01
tetapi  pada  produk  dengan  kode  C-
02,M-01  dan  M-02  tidak  ada  selisih
karena  produk  tersebut  tidak  ada
perubahan harga beli. Pada produk yang
terdapat  perubahan  harga  beli  bahan
baku terdapat  perbedaan hal  ini  terjadi
karena nilai persediaan ada perhitungan
fifo  langsung sesuai  dengan harga  beli
bahan  baku  sedangkan  pada  average
harga  beli  bahan  baku  pada  nilai
persediaan harus dihitung rata-rata harga
pembeliaannya hal inilah yang membuat
selisih nilai akhir dari pembelian.
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Karena  nilai  persediaan  bahan
akkhir  yang  tidak  sama  hal  ini
perpengaruh  dengan  perhitungan  laba
kotor  yang  diterima  oleh  perusahaan.
Pada laporan laba kotor  fifo  laba yang
dihasilkan  adalah  1.037.670  sedangkan
pada  perhitungan  average  sebesar
1.027.968  maka  jelas  terlihat  bahwa
dengan  menggunakan  perhitungan
metode  fifo  maka  laba  kotor  yang
dihasilkan lebih besar.

KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  didapat  oleh

penulis  setelah  melakukan  penelitian
pada  PT.  Yana  Prima  Hasta  Persada,
Tbk, Sidoarjo adalah sebagai berikut :
1. Metode  pencatatan  yang  di

pergunakan  pada  perusahaan  PT.
Yana  Prima  Hasta  Persada,  Tbk,
Sidoarjo adalah metode FIFO (first
in  first  out)  atau  barang  jadi  yang
selesai  di  produksi  adalah  barang
yang pertama keluar. Hal  ini untuk
menghindari  rusaknya  barang  jadi
yang tertimbun terlalu lama. Barang
jadi  yang  sudah  masuk  gudang
barang jadi harus segera keluar, oleh
karena  itu  perusahaan  memutuskan
untuk menggunakan metode FIFO.

2. Pada  penilaian  persediaan  penulis
hanya  menggunakan  FIFO  dan
AVERAGE,  karena  LIFO  menurut
PSAK nomer 14 tahun 2015 sudah
tidak dapat dipergunakan lagi. Pada
penilaian  dengan   menggunakan
metode  Fifo  HPP  (harga  pokok
penjualan)  adalah  6.329.000  lebih
rendah  dari  pada  menggunakan
metode  average  yaitu  6.338.702,
maka dengan demikian berpengaruh
juga  dengan  laba  kotor  yaitu  pada
metode  fifo 1.037.670 dan average
sebesar  1.027.968.  Hal  ini
membuktikan  jika  penggunaan
metode  fifo  lebih  menguntungkan,
dalam kondisi  perusahaan  saat  ini.
Metode  Fifo  lebih  menguntungkan
dilihat  dari  harga  pembelian  yang
berubah-ubah dari waktu tertentu ke
waktu yang lain dan secara langsung
mempengaruhi  harga  pokok
penjualan  dan  secara  otomatis  jika

menggunakan  metode  average
kurang  tepat.  Sedangkan  metode
average  lebih  tepat  digunakan  jika
harga  pembelian  persediaan  yang
disediakan bersifat heterogen

SARAN
Saran  yang  diberikan  peneliti

kepada  perusahaan  adalah  perusahaan
harus tetap menggunakan metode FIFO
(first  in  first  out)  atau  barang  yang
pertama  masuk  adalah  barang  harus
keluar  pertama  kali.  metode  ini  dinilai
penulis  lebih  menguntungkan  karena
harga  bahan  yang  digunakan  dapat
berubah-ubah  dari  waktu  ke  waktu.
Perusahaan harus selalu melakukan stop
opname  agar  pencatatan  selalu  akurat
dengan  konsisi  barang  yang  berada  di
dalam gudang.  Opname  stok  ini  harus
dilakukan untuk gudang bahan baku dan
gudang barang jadi.
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